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המחלקה לבריאות
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לקידום בריאות איכות
וסביבה
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ב'/אייר/תשפ"א
 14אפריל 2021
158-21
נשלח לדוא"ל dover@moh.health.gov.il :
אל  :לשכת דובר משרד הבריאות
מאת  :ברכה כהן – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה במחוז הצפון
הנדון  :ביטול אזהרת הציבור מפעילות נופש ורחצה בחופים "אכזיב" ו"פארק אכזיב" שבתחום
המועצה האזורית מטה אשר ובחוף "שירת הים" בעיר נהריה
סימוכין  :הנחיות מהנדס ראשי בנושא  :תקן לאיכות מי ים בחופי רחצה מוכרזים 10.03.2010
הודעה על הפסקת הזרמת הקולחים מיום 11.04.2021
תוצאות מדיגום מי הים בחופים שבנדון מתאריכים  12,13לאפריל

לאחר הפסקת הזרמת קולחים ממכון טיהור השפכים "נהריה" לים ,וקבלת שתי תוצאות
מיקרוביאליות תקינות מדיגום מי הים ,משרד הבריאות מסיר את אזהרת הציבור מפעילות רחצה
נופש וספורט בחופים "אכזיב" ו"פארק אכזיב" שבתחום המועצה האזורית מטה אשר ובחוף
"שירת הים" בעיר נהריה.
העתק  :מר רונן מרלי  -ראש העיר נהריה בדוא"ל. ronen@nahariya.muni.il :
מר משה דוידוביץ' – ראש המועצה האזורית מטה אשר בדוא"ל chantalm@matteasher.org.il :
ד"ר מיכל כהן דר – רופאת המחוז  ,כאן בדוא"ל.
ד"ר אחמד עוואד –רופא נפת עכו בדוא"ל.
מר עמיר יצחקי – ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה ,משרד ראשי ירושלים בדוא"ל.
גב' זהר הוברמן לנג – מנהלת תחום בריאות הסביבה  ,ירושלים בדוא"ל.
דוד ויינברג – מהנדס קולחים ארצי ,מטה בריאות הסביבה בדוא"ל.
עאטף ח'יראלדין  -מנהל אגף אתרי רחצה ארצי atefkh@moin.gov.il
עליזה שעיבי – משרד הפנים,ממונה אמרכלות ,מחוז צפון AlizaSh@moin.gov.il
שרה חמודה – מרכזת אתרי רחצה SaraHa@moin.gov.il
פרד ארזואן – ס.מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,המשרד להגנת הסביבה בד"א freda@sviva.gov.il

גידי בטלהיים – היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,המשרד להגנת הסביבה בד"א gidib@sviva.gov.il
יעקב בוריאקובסקי – מפקח ארצי לבריאות הציבור ,בדוא"ל.
גיא אקרט – מפקח מחוזי לבריאות הסביבה ,כאן.
נוגה סודאי – מפקח נפתי ,לשכת בריאות נפתית – עכו בדוא"ל .
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